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Ook in Wemmel zullen we nooit
toegeven aan de sharia

Voorwoord
Beste Wemmelaar,
In ons vorig huis-aan-huisblad kon U
kennismaken met onze N-VA kandidaten,
terug te vinden op de gezamenlijke
kandidatenlijst LB Wemmel.
Onze Wemmelse N-VA is trots dat ze er
mee in slaagde de lijstvorming van LB
Wemmel vorm te geven tot dit mooie resultaat! Een realistisch samengestelde sterke
lijst van partijgebonden en onafhankelijke
kandidaten die zich allen willen inzetten,
voor een degelijk Wemmels bestuur, gericht op Vlaanderen en ten dienste van alle
Wemmelaars! In dit blad kan u onze N-VA
programmapunten nalezen. Zo kunnen we
bouwen aan een Vlaanderen waarin de
kloof tussen “nieuwe” en “oude” Vlamingen
plaats maakt voor een samenleving waarin
we samen Vlaming zijn, met het Nederlands
als gemeenschappelijke taal.

De ligging van Wemmel vlakbij de grootstad is voor onze gemeente een
onmiskenbare troef maar brengt tegelijkertijd bijzondere uitdagingen mee
op het vlak van veiligheid, mobiliteit, criminaliteit en integratie. Slechts
op enkele kilometers van Wemmel zullen in oktober partijen opkomen die
pleiten voor de invoering van de sharia en vrouwen apart op de bus willen. In het Wemmel waar wij van dromen, mogen we het nooit zover laten
komen. De gelijkheid van vrouwen en mannen is in onze samenleving een
fundamenteel principe waar we nooit op mogen toegeven.

U krijgt ook te zien waar U onze kandidaten kan terugvinden op de kieslijst voor
gemeenteraad en OCMW-raad. Met uw
stem willen we verder werken aan een
veilige thuis in een welvarend Wemmel.

Marc
JOSEPH
Voorzitter
N-VA Wemmel

Rechtzetting:
Onze vrouwelijke kandidate Monique
Froment verdedigt jullie belangen vanop
de 24ste plaats van LBW en niet vanop
de 25ste plaats zoals eerder verschenen
in ons eerste Huis-aan-Huis blad.

Dit geldt evenzeer voor de scheiding van
overheid en religie. Aan het openbaar
loket en in de school vormt neutraliteit
het uitgangspunt. Hoofddoeken, aparte
maaltijden of lessen niet volgen omwille
van religieuze redenen horen dan ook
niet thuis op onze scholen. Enkel zo
kunnen kinderen zich ten volle onderdompelen in een van de beste onderwijssystemen ter wereld en gewapend met een
brede kennis hun eigen keuzes maken.
Want het gaat niet om de keuzes die voor

je werden gemaakt, maar om de keuzes
die je zelf maakt. Het gaat niet om de taal
of het geloof van je ouders, het gaat om
de wortels die je zelf in onze cultuur en
gemeenschap laat groeien. Het gaat niet
om je afkomst maar om je toekomst, en
die zullen we hier samen als gemeenschap
moeten bouwen.
Voor deze mooie waarden willen wij
ons als ploeg en samen met jullie,
volledig inzetten!
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Veilig Wemmel
• Doordacht veiligheidsbeleid:
Het aanpakken van alle overlast en criminaliteit – klein en groot - vereist een doordacht veiligheidsbeleid, maar ook propere,
open straten en een goede verlichting.
• De politie is onze beste vriend en vrienden helpen elkaar:
We willen mensen nog meer sensibiliseren om hun huis maximaal te beveiligen en alert te zijn om zo het werk van de politie
te versterken.
• Verkeersveiligheid is absolute prioriteit:
Elk slachtoffer in het verkeer is een drama: voor de betrokkene, voor zijn familie én voor de samenleving.
Het realiseren van goede fiets- en voetpaden is daarom belangrijk.
• Opzetten van Buurtcomités en Buurtinformatienetwerken (BIN):
Wij zijn voorstander van het opzetten van Buurtcomités en buurtinformatienetwerken, dit bevordert het sociale weefsel in
de buurt en verhoogt de lokale veiligheid.

Verantwoord Wemmel
• Efficiënt samenwerken met hogere bestuursniveaus:
Wemmel is geen bestuurlijk eiland maar onderdeel van een groter geheel: het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, het
federale België en de Europese Unie. Op elk van deze niveau’s kunnen wij als N-VA Wemmel rekenen op de ondersteuning en de
expertise van onze verschillende N-VA mandatarissen.
• De kerntaken van de gemeente Wemmel definiëren:
Wat dient een gemeente zelf te doen? Wat besteedt ze uit aan een groter geheel? Dit debat moet ten gronde gevoerd worden. Deze
denkoefening moet resulteren in een besparing die elke Wemmelaar ten goede komt.
• Wemmel heeft een onschatbaar groen patrimonium:
Op een boogscheut van de grootstad telt Wemmel een groot aantal parken, bossen, velden en weilanden die door hun gebruikers
met respect behandeld dienen te worden. Een gezond leefmilieu is essentieel voor onze samenleving. Kinderen en ouderen zijn
vaak de eerste slachtoffers van milieuvervuiling. Er is op veel vlakken al grote vooruitgang geboekt, maar we moeten de inspanningen volhouden en waar nodig opdrijven. Wij zijn voorstander van een maximale benutting van zonnepanelen op de gemeentelijke
gebouwen teneinde zoveel mogelijk energie te besparen.
• Gelijkheid van mannen en vrouwen:
Eigenlijk zou dit anno 2018 geen punt meer mogen zijn, en toch helaas. Als bestuursniveau dat het dichtst bij de bevolking staat,
zijn de gemeentelijke autoriteiten het aan onze samenleving verplicht dit fundamenteel principe hoog in het vaandel te dragen.
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Vlaams Wemmel
• Wie wettelijk in Wemmel verblijft, moet alle kansen aangrijpen om deel te nemen aan onze samenleving:
Als gemeenschapspartij geloven wij sterk in het vormen van een hechte gemeenschap. Daartoe dient over een aantal fundamentele waarden en principes éénsgezindheid te bestaan. Wij mogen en zullen onze eigenheid nooit opgeven.
• Een inburgeringstraject zorgt voor een begeleide stap naar integratie:
Maar dan stopt het niet: echte integratie verloopt via het werk, in het verenigingsleven, in de buurt en ga zo maar verder.
Kennis van het Nederlands is daarbij cruciaal. Wij vragen respect voor onze normen, waarden en levensvisie. We nodigen
alle nieuwkomers uit om hun rol in onze samenleving op te nemen: door de taal te leren, door te werken en door hun kinderen maximale kansen te bieden, met name naar de kleuterschool te laten gaan vanaf jonge leeftijd.
• Het bevorderen van de Vlaamse cultuur en taalintegratie door samen te werken met vzw de Rand en de Zandloper.
Dit door samen te werken met o.a. de Bib, vzw de Rand en de Zandloper. Via boeken en theater kunnen groot en klein op
een leuke manier onze taal leren.
• Wonen in eigen streek:
Betaalbaar wonen in eigen streek is een sociale maatregel. En tegelijk vaart de lokale gemeenschap er wel bij. Als de vraag
naar huizen en appartementen in Wemmel blijft stijgen, wordt een woning onbetaalbaar voor jonge gezinnen. Als in dure
gemeenten bouwgronden vrijkomen, is het toch logisch dat we voorrang geven aan wie in die streek is opgegroeid, er familie
heeft en er deel is van het lokale weefsel?

Rechtvaardig Wemmel
• Financieel gezond Wemmel:
Wemmel verminderde de netto schuld van 1.500 euro per Wemmelaar in 2012 tot 600 euro vandaag. Dankzij de inspanningen
van de huidige legislatuur is de schuldenlast van Wemmel aanzienlijk verminderd. Wij vinden dat het vrijgekomen geld terug
moet vloeien naar de inwoners van Wemmel.
• Activeren van niet-actieven:
Een gemeente kan werklozen en leefloners oproepen om gemeenschapsdienst te verrichten. Het activeren van inactieve mensen
draagt bij tot het oplossen van het verarmingsprobleem en helpt de mensen om zich terug te integreren in de maatschappij.
• Armoede is erg en als het kinderen treft is het des te schrijnender:
Zeer dikwijls betreft het hier mensen die in Wemmel komen wonen met beperkte bestaansmiddelen, geen werk, geen talenkennis.
Wij willen ons inzetten om deze mensen te motiveren om uit te kijken naar een job en de taal te leren. Maar het belangrijkste van
al is dat we hen duidelijk maken hoe belangrijk het is voor de kinderen om, zodra ze 2,5 jaar zijn, naar school te kunnen gaan.
Hiermee geven ze hun kinderen een geschenk dat bijna niets kost maar dat voor het kind een start is zodat het snel het niveau van
de Vlaamse kinderen haalt.
• Vlaanderen subsidieert veel gemeentelijke projecten:
Deze kans moet Wemmel blijven benutten door een correcte en efficiënte samenwerking met hogere instanties.
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Onze kandidaten
Gemeenteraad

SVEN
FRANKARD

1. WALTER VANSTEENKISTE
2. VEERLE HAEMERS
3. MONIQUE VAN DER STRAETEN

4

4. SVEN FRANKARD

29 jaar
Jurist

5. RAF DE VISSCHER
6. WIES HERPOL

JAN
DAUCHY

7. JAN DAUCHY
8. PAUL DESMET
9. MIREILLE VAN ACKER-VERBELEN

7

10. ERWIN OLLIVIER

39 jaar
Zelfstandig project manager

11. MARTINE JACQUET
12. MARC DE GROOTE

LIEVE
DESCHUYMERE-VERBEECK

13. LIEVE DESCHUYMERE-VERBEECK
14. DIRK VANDERVELDEN
15. STEVE GOEMAN
16. CHRISTINE LEMMENS

67 jaar
13 Ambtenaar op rust en zaakvoerder Au pair agentschap

17. LUC JACOBS
18. SOFIE GODERIS

MONIQUE
FROMENT

19. YARA ASSY
20. FIEN VANDEN BROECK
21. ERIC MOENS
22. CARINE LOSSIE

72 jaar
24 Lerares op rust

23. ANNE DE MAN-BAERT
24. MONIQUE FROMENT
25. VINCENT JONCKHEERE

OCMW-Raad

MARC
JOSEPH

1. ARMAND HERMANS
2. JACQUELINE MOREAU
3. MARC JOSEPH
4. PAUL VAN DEN BRANDE

3

62 jaar
Biotechnicus

5. ANNE ABDEL MASSIH
6. KEVIN DESMET
7. ANNIE VANDERHAEGEN
8. DAVID BITOUNE
9. GEERTRUI DE JONGHE
10. INÈS VANSTEENKISTE
11. LOUIS WAXWEILER
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Stemtip!

Wens je dat de N-VA ook in Wemmel onze waarden en normen maximaal kan verdedigen? Geef dan zeker onze 5 kandidaten een voorkeurstem. Dit doe je door hen alle 5 aan te vinken op het computerscherm.
(4 kandidaten gemeenteraad en 1 kandidaat OCMW-raad)
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